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VOORWOORD
Hoe zag onze zomervakantie eruit?

Twee buitengewone Raden van Bestuur om het logistiek 
demonstratiecentrum vorm te geven en een weloverwogen 
partner- en locatiekeuze te maken. Keuze ging naar POM 
Antwerpen en het Wetenschapspark in Niel. Indiening bij de 
bevoegde (EFRO) instanties: deadline eind september.

In juli kwam er ook een oproep vanuit VLAIO voor de indiening 
van intercluster- en transitieprojecten. Deadline eind september.

Multimodaal.Vlaanderen® werd vlak voor het zomerreces 
goedgekeurd door de ministerraad. Deze nieuwe business unit 
van VIL wordt een neutraal en onafhankelijk aanspreekpunt dat 
bedrijven begeleidt bij het maken van de optimale vervoerskeuze. 
Deadline voor lancering eind september.

De VIL summit met als thema ‘The human factor” werd 
gefi naliseerd. Groen licht werd gegeven voor het drukken van de 
folder. Deadline voor verzending naar onze leden en contacten 
eind september.

Juli-augustus komkommertijd? Tarara.

Liesbeth Geysels
Algemeen Directeur
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IKEO
(INZAMELING KLEIN 

ELEKTRO ONLINE)
STATUS  AFGEROND

E-shoppers hebben het recht om bij
de levering van een klein elektrisch
toestel een gelijkaardig oud of afge-
dankt toestel mee te geven aan de
koerier. Maar dit consumenten-
recht wordt vaak doodgezwegen
omdat de logistieke uitdaging groot
is en neigt naar duur maatwerk. 
Dat blijkt uit de resultaten van het 
project IKEO (Inzameling Klein 
Elektro Online) die het VIL op 20 juni 
voorstelde.

Webshops staan niet te springen om 
afgedankte apparaten in te zamelen 
door de relatief hoge kostprijs. Een 
tweede grote zorg is de conversie-
graad, de verhouding tussen het aantal 
klanten dat de webshop bezoekt en het 
aantal dat effectief een bestelling 
plaatst. Consumenten haken af naar-
mate het aantal muisklikken toeneemt. 
Webshops wensen daarom geen extra 
stap toe te voegen waarin de klant kan 
aangeven of hij een afgedankt toestel 

wenst in te leveren. Dit maakt het voor 
de logistieke dienstverleners extra 
complex omdat ze geconfronteerd 
worden met onaangekondigde retours.

Consumentenenquête
Meer dan de helft van de consumenten 
is zich niet bewust van de mogelijkheid 
om oude toestellen gratis mee te geven 
aan de koerier of achter te laten in het 
afhaalpunt. Dat blijkt uit de consu-
mentenenquête die het VIL uitvoerde 
bij 1.097 Belgen. Slechts 21% gaf aan 
van dit recht gebruik te willen maken. 
De meerderheid (59%) brengt zijn 
oude elektrische toestellen zelf naar 
het containerpark. Deze percentages 
veranderden toen de deelnemers 
tijdens de bevraging op de hoogte 
werden gesteld van de mogelijkheid om 
de oude toestellen gratis mee te geven. 
Na deze bewustmaking koos meer dan 
de helft van de respondenten voor deze 
optie.

Praktijktesten
Het VIL werkte een logistiek concept 
uit dat de inzameling van klein elektro 
op een zo effi ciënt en gestandaardi-
seerd mogelijke manier laat verlopen 
en testte de cruciale stappen in het 
proces ook uit in de praktijk. Elke test 
werd door twee Bubble Post mede-
werkers meerdere keren uitgevoerd. 
De afgedankte toestellen werden in 
de laadruimte van de bestelwagen 
vervoerd in een plastic bak (E-bak, voor 
de kleinste toestellen) of in een E-zak 
(grotere toestellen). Een aantal scena-
rio’s werd gesimuleerd, met als doel 
een aantal aannames rond kosten te 
valideren. Hoe lang duurt het bijvoor-

beeld om een oude stofzuiger met 
slang en loshangend snoer in een E-zak 
te steken of hoeveel tijd neemt het 
uitladen van het afgedankt elektro aan 
het einde van de werkdag in beslag?

“Uit de testen kwamen ook heel wat 
praktische bedenkingen naar boven”, 
zegt Peter Lagey, projectleider bij 
VIL. “De testen vonden plaats op een 
privéterrein bij ideale weersomstandig-
heden. Op de openbare weg, bij koude 
temperaturen, regen en wind wordt 
het een ander verhaal. Bovendien zijn 
er bijkomende vertragingsfactoren: 
de klant die een praatje begint of een 
discussie die ontstaat over het aange-
boden toestel, … De aanwezigheid van 
een bak voor de oude toestellen in de 
bestelwagen bemoeilijkt overigens het 
afl everen van pakketten en neemt extra 
plaats in beslag in de laadruimte.”

In Nederland heeft overleg tussen 
sectororganisaties en overheid geleid 
tot een soepelere vertaling van de 
aanvaardingsplicht. “Vlaanderen gaat 
wel prat op zijn overlegcultuur maar 
heeft hier de boot duidelijk gemist”, 
aldus Lagey. Sectoroverleg is noodza-
kelijk om pragmatische oplossingen te 
vinden.

Deelnemers
Bebat, bpost, BringMe, Bubble Post, 
BW Imsir, Coolblue, Coolrec, ODTH.

PROJECTEN
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POLLUTED 
PACKAGING 
LOGISTICS
STATUS  IN UITVOERING

De inzameling van vervuilde vaten 
en Intermediate Bulk Containers 
(IBC’s) is voor veel bedrijven een 
dure en tijdrovende bezigheid. Met 
het project Polluted Packaging 
Logistics gaat het VIL samen met 13 
bedrijven op zoek naar innovatieve 

logistieke modellen om deze 
vaten effi ciënter in te zamelen, en 
daardoor recyclage en hergebruik 
mogelijk te maken.

Het VIL zal tijdens dit project de 
huidige manier van werken analyseren 
en de types verpakkingen, volumes 
en (inzamel)locaties in kaart brengen. 
Vervolgens zullen concrete oplossing-
en en bijhorende businessmodellen 
uitgewerkt, gedocumenteerd en nadien 
getest worden in de praktijk.

“BASF doet mee omdat wij op zoek zijn 
naar een optimalisatie van de logistiek 
en de verwerking van deze afvalstro-
men, maar hiervoor zelf het warm water 
niet willen uitvinden”, legt Sabrina 
De Beukeleer van BASF Antwerpen 
uit. “Wij zijn er van overtuigd dat vele 
fi rma’s met lege verpakkingen te maken 
hebben en dat er in Vlaanderen oppor-
tuniteiten zijn om dit te stroomlijnen.”

OMNI TACTICS
STATUS  IN UITVOERING

Steeds meer bedrijven kiezen voor 
een combinatie van een fysieke 
winkel en online shoppen. De stap 
naar deze omnichannel strategie 
biedt klanten een hogere service 
en leidt tot hogere omzet. Maar de 
logistieke kost die hieraan vast-
hangt wordt meestal nog onder-
schat. Het VIL startte in juni samen 

met tien bedrijven het project Omni 
Tactics om deze kosten in kaart te 
brengen.

Het VIL gaat een gebruiksvriendelijke 
tool bouwen die bedrijven zal helpen 
om op strategisch niveau zicht te 
krijgen op de cost-to-serve van ver-
schillende omnichannel mogelijkheden.

De projectdeelnemers zijn een mix van 
enerzijds retail- en distributiebedrijven 
en logistieke dienstverleners anderzijds.

Filip Van Hulle van KOMONO: “Het is 
absoluut key voor KOMONO om van het 
huidige crosschannel verhaal over te 
stappen naar het omnichannel verhaal. 
Wij zijn van de overtuiging dat indien we 
dit project aangaan samen met het VIL 
en andere partners, KOMONO de juiste 
keuzes zal maken.”

NOG AANSLUITEN BIJ DIT PROJECT?
CONTACTEER
Eva Gezels (eva.gezels@vil.be)
Gunther Storme (gunther.storme@vil.be)

mailto:eva.gezels@vil.be
mailto:gunther.storme@vil.be
www.vil.be
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Er is in Vlaanderen heel wat innovatief en creatief talent. Ook 
in de logistieke sector stampen veel gedreven ondernemers 
een startup uit de grond. Als Speerpuntcluster Logistiek wil 
het VIL deze logistieke startups ondersteunen en stimule-
ren. LogiLaunch® wordt boven de doopvont gehouden op 
20 september.

Hackatons, workshops, startups villages, startup forums, … 
er beweegt heel wat in Vlaanderen om startups een gezicht 
te geven. Terecht wordt hier veel aandacht aan besteed want 
het gaat om ondernemende mensen die op hun weg naar 
succes obstakels en onverwachte hindernissen tegenkomen.

Met LogiLaunch® wil het VIL de logistieke startups een 
duwtje in de rug geven. Niet alleen professionele onder-
steuning is belangrijk voor een snelle en vlotte opstart, ook 
visibiliteit is cruciaal om de eerste jaren te overleven.

Met dit nieuwe initiatief, ontwikkeld in samenwerking met 
Start it @KBC, biedt het VIL deze ondernemers de mogelijk-

heid om hun concepten en business modellen voor te stellen 
aan logistieke dienstverleners, verladers en retailers.

Het startschot wordt gegeven op 20 september in Leuven 
in aanwezigheid van een 20-tal logistieke startups. Zie onze 
datumprikkers indien u van de partij wil zijn.

BEDRIJFSBEZOEK 
ONTEX
Het VIL organiseerde op donderdag 8 juni voor zijn 
leden een bedrijfsbezoek bij Ontex in Buggenhout. De 
deelnemers kregen een rondleiding in de fabriek van 
maar liefst 71.000 m² oppervlakte.

Ontex is 35 jaar geleden opgericht door de familie Van 
Malderen en uitgegroeid tot een bedrijf dat deel uitmaakt 
van BEL 20, met productievestigingen in Europa, Noord-
Afrika, China, Australië, het Midden-Oosten en Noord- en 

Zuid-Amerika. De fabriek die onze leden bezochten is 
gespecialiseerd in de productie van incontinentieproducten 
voor volwassenen. De 500 medewerkers in Buggenhout 
produceren 110 miljoen stuks aan incontinentiemateriaal 
per maand. De fabriek is een complexe omgeving met meer 
dan 850 verschillende SKU’s, waar veel flexibiliteit wordt 
verwacht. Ze is 7 dagen op 7, 24 uur op 24 uur open en ligt 
slechts drie dagen per jaar stil. 80% van de productie wordt 
verdeeld over vier landen: Frankrijk, het Verenigd Konink-
rijk, België en Duitsland, maar er wordt ook buiten Europa 
geleverd.

Wij danken Ontex voor de gastvrije ontvangst en boeiende 
rondleiding.

LANCERING LOGILAUNCH®

WAS U ERBIJ?
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Het is zover! De inschrijvingen voor de VIL Summit 2017 
zijn gestart. Nog tot 17 september kan u genieten van 
een early bird korting van 100 euro per persoon.

Het centrale thema van deze editie is The Human Factor. Hoe 
gaan we om met een wereld waarin alles mogelijk moet zijn, 
anytime, anyhow, anywhere? En welke invloed hebben deze 
veranderingen op de mens?

Topsprekers Steven Van Belleghem, Jo De Wolf, Rik Torfs, 
Ignace Van Doorselaere, Luc de Baets, Marleen Deleu en 
Peter De Keyzer nemen u mee op een verkenning van de 
toekomst en laten u ontdekken wat de mens in de logistiek 
van morgen kan betekenen. De aanwezigen ontvangen 
bovendien een inspirerend boekenpakket.

De avond voor de Summit organiseert het VIL een exclusief 
diner in 9 Beaufort aan het Musuem aan de Stroom (MAS). 
Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 
Philippe Muyters is de gastspreker van de avond. Het aantal 
plaatsen voor deze avond is beperkt.

Meer informatie over het volledige programma en inschrij- 
vingen vindt u op www.vil-summit.be.

Vlaanderen moet het toonbeeld worden voor duurzame 
handel en logistiek. Met het “Charter duurzame 
logistiek” brengt het VIL bedrijven en organisaties 
samen die er resoluut voor kiezen om economie en 
ecologie hand in hand te laten gaan.

Als Speerpuntcluster wil het VIL met zijn activiteiten de com-
petitiviteit van de bedrijven in de logistieke sector verhogen 
door duurzame en innovatieve concepten en technologieën 
te implementeren. “Duurzaamheid” is één van de thema’s 
waarop de komende jaren volop wordt ingezet.

Erkent ook uw bedrijf duurzaamheid als één van de fun-
damentele waarden van succesvol en verantwoord onder-
nemen? Is of wordt duurzame logistiek op een proactieve 
manier geïntegreerd in de bedrijfsvoering? Aarzel dan niet en 
onderteken het VIL Charter Duurzame Logistiek.

In ruil voor uw getekend charter, ontvangt u het logo 
“duurzame logistiek” dat u mag gebruiken in uw interne en 
externe communicatie.

MEER WETEN?
CONTACTEER
Steve Sel (steve.sel@vil.be)

VIL SUMMIT 2017

CHARTER DUURZAME LOGISTIEK

CHARTER
DUURZAME
LOGISTIEK

http://www.vil-summit.be
mailto:steve.sel@vil.be
www.vil.be
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De erkenning van VIL als Speerpuntcluster Logistiek nood-
zaakte een statutenwijzing, onder meer omdat het VIL ‘gede-
politiseerd’ werd en de overheidsbestuurders dus verdwijnen.

Er werd van de nood een deugd gemaakt om de statuten in 
een nieuw kleedje te steken. Tijd om oubollige bepalingen te 
schrappen, gebruik te maken van de laatste communicatie-
kanalen, komaf te maken met de benaming ‘Vlaams Instituut’, 
een nieuwe categorie leden te creëren - met name startups in 
de logistiek – en de samenstelling van de Raad van Bestuur 
te herzien.

Na een Algemene Vergadering op 16 juni en een buitenge-
wone Algemene Vergadering op 12 juli werden de nieuwe 
VIL-statuten op 21 augustus gepubliceerd in het bijlagen bij 
het Belgisch Staatsblad. Voor de lettervreters: zie http://vil.
be/over-vil/downloads/.

De belangrijkste wijziging betreft de samenstelling van de 
Raad van Bestuur: (maximum) 5 logistieke dienstverleners, 
(maximum) 5 verladers/retailers en (maximum) 5 strategische 
partners.

Net voor het zomerreces zette de  ministerraad het licht op 
groen voor de start van ‘Multimodaal.Vlaanderen®’. Het doel 
van dit initiatief is mee een antwoord bieden op de verwachte 
groei van het goederenvervoer met 44% tegen 2030.

Multimodaal.Vlaanderen® wordt een business unit van het 
VIL, die bedrijven zal sensibiliseren, informeren en begeleiden 
bij het maken van de juiste keuzes voor hun goederenstro-
men. Met een modus neutrale aanpak en vertrekkend vanuit 
de behoeften van de bedrijven, wil Multimodaal.Vlaanderen® 
een mental shift op gang brengen.

Deze mental shift is de bereidheid om na te denken over 
de mogelijkheden die alternatieve modi bieden, wat uitein-
delijk moet leiden tot de optimale moduskeuze voor iedere 
goederenstroom. Hierbij dient de complementariteit van de 
verschillende transportmodi benadrukt te worden en dient 
ingezet te worden op een gevarieerd en gecombineerd 
gebruik ervan. De krachten zullen gebundeld worden op het 
vlak van de verschillende transportmodi. Een synchromodale/
multimodale aanpak in plaats van een unimodale aanpak is 
het te volgen parcours.

Een team van vier specialisten in de verschillende vervoers- 
modi (binnenvaart, shortsea shipping, spoor, pijpleiding, 
weg en lucht) zal ten dienste staan van verladers en logis-
tieke dienstverleners om hen te adviseren over alternatieve 
vervoersmogelijkheden en concrete bijstand te bieden bij de 
berekening van de business cases.

De missie is bijgevolg: “Het efficiënter gebruik van bestaande 
en nieuwe infrastructuur en multimodale ontsluitingen waarbij 
de verschillende modi optimaal, geïntegreerd, flexibel en 
duurzaam ingezet worden”

De kick off van Multimodaal.Vlaanderen® is gepland op de 
beurs Transport & Logistics van 17 tot en met 19 oktober in 
Antwerpen in aanwezigheid van minister van Mobiliteit en 
Openbare Werken Ben Weyts. Het programma wordt u nog 
bezorgd.

MEER WETEN?
CONTACTEER
Peter Lagey (peter.lagey@vil.be)

STATUTENWIJZIGING VIL

VIL RICHT MULTIMODAAL.VLAANDEREN® OP

http://vil
mailto:peter.lagey@vil.be
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DATUMPRIKKERS

STARTUP EVENT LOGILAUNCH®
20 SEPTEMBER 2017
KBC LEUVEN

Het VIL wil startups in de logistieke sector ondersteunen, 
stimuleren en een forum bieden. Daarom organiseren we voor 
het eerst het startup event logiLAUNCH®, een matching- 
event in samenwerking met Start it @KBC.

TRANSPORT & LOGISTICS 2017
17-19 OKTOBER 2017
ANTWERP EXPO

Het VIL staat op 17 tot en met 19 oktober met een stand op 
de vakbeurs Transport & Logistics in Antwerp Expo. Kom 
zeker eens langs onze standnummer 1.080 in hal 1 en hou 
onze activiteiten in de gaten.

BEDRIJFSBEZOEK LINEAS
3 OKTOBER 2017
ANTWERPEN

Lineas zal het hebben over ‘Reinventing rail in supply chain 
management’ en voorziet een bezoek aan Blok 11, het 
rangeerstation Antwerpen-Noord.

SLOTEVENT CROWD LOGISTICS
25 OKTOBER 2017
ZEBRASTRAAT GENT

Dit project wil bedrijven de opportuniteiten (i.p.v. bedrei-
gingen) van crowd logistics aantonen door vanuit werkbare 
business modellen de economische en maatschappelijke 
impact duidelijk te maken. De resultaten van het project 
worden voorgesteld tijdens het slotevent in Gent.

BEDRIJFSBEZOEK FRIESLANDCAMPINA
9 NOVEMBER 2017
AALTER

FrieslandCampina produceert en verkoopt consumentenpro-
ducten als zuiveldranken, kindervoeding, kaas en desserts 
in een groot aantal Europese landen, in Azië en in Afrika via 
eigen dochterondernemingen.

NIEUWE LEDEN

CATERPILLAR DISTRIBUTION SERVICES EUROPE
www.cat.com
Caterpillar is wereldwijd marktleider op het gebied van de 
productie van bouw- en mijnbouwmaterieel, diesel- en 
gasmotoren, industriële turbines en diesel-elektrische 
locomotieven. Caterpillar Distribution Services Europe is een 
dochteronderneming van Caterpillar Inc. De afdeling in Grim-
bergen zorgt voor de onderdelen- en componentendistributie 
in Europa, Afrika en het Midden-Oosten.

CHRISTEYNS
www.christeyns.com
Christeyns werd in 1946 opgericht als zeepfabriek en is 
intussen uitgegroeid tot een belangrijke speler in de wereld-
wijde chemiemarkt. Christeyns is actief in drie verschillende 
vakgebieden: hygiëne-, proces- en bouwchemie. Naast het 
hoofdkantoor in Gent, heeft Christeyns ook dochterbedrijven 
verspreid over dertig landen. Wereldwijd stelt het bedrijf meer 
dan 850 medewerkers tewerk.

DP SURVEY GROUP
www.dpsurveys.com
DP SURVEY GROUP NV is een vooraanstaand expertisebe-
drijf dat nationaal en internationaal actief is op het vlak van 
transport, brand en industriële schades. De professionals 
van DP Survey Group doen beroep op hun ervaring in een 
brede waaier van domeinen. Het coördinatiecentrum van hun 
activiteiten is gevestigd in Zwijndrecht (Antwerpen).

GLOBACHEM
www.globachem.com
Globachem helpt land- en tuinbouwers hun productie te 
optimaliseren. Dat doet Globachem door het ontwikkelen, 
registreren en internationaal vermarkten van een uitgebreid 
gamma aan generische en innovatieve gewasbeschermings-
middelen, die veilig zijn voor mens en milieu. Hierdoor draagt 
Globachem, als flexibel en dynamisch familiebedrijf, bij tot de 
productie van voldoende voedsel voor de groeiende wereld-
bevolking.

HOGESCHOOL GENT
www.hogent.be
De Hogeschool Gent, kortweg HoGent, telt vier faculteiten: 
Mens & Welzijn, Natuur & Techniek, Bedrijf & Organisatie en 
School of Arts. HoGent excelleert in onderwijs, onderzoek en 
dienstverlening, door de competentie van haar medewerkers 
én afgestudeerden, alsook door de nauwe samenwerking met 
het werkveld. De afstudeerrichting ‘logistiek management’ 
binnen HoGent onderscheidt zich door vanaf de eerste les te 
focussen op de logistieke praktijk.

http://www.cat.com
http://www.christeyns.com
http://www.dpsurveys.com
http://www.globachem.com
http://www.hogent.be
www.vil.be
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HONDA MOTOR EUROPE LOGISTICS
www.hondamotoreuropelogistics.com
Honda Motor Europe Logistics is een dochterbedrijf van het 
Japanse Honda Motor Corporation. Gevestigd in het Gentse 
havengebied fungeert het bedrijf al meer dan 35 jaar als het 
logistieke centrum van Honda in Europa. Naast de logistieke 
activiteiten omvat Honda Motor Europe Logistics eveneens 
de verkoop van industriële motoren, de ontwikkeling en het 
beheer van ICT systemen alsook het volledige management 
inzake wisselstukken voor de Europese markt.

JANUS VATEN
https://janusvaten.nl
Het familiebedrijf Janus Vaten, opgericht in 1870,  is 
gespecialiseerd in het produceren en reconditioneren van 
stalen en kunststof verpakkingen. Het bedrijf biedt een uniek 
totaalconcept aan haar klanten in de petrochemische en 
voedingsmiddelen industrie. Janus Vaten beschikt over een 
eigen opslag van 10.000 m² waardoor ze zeer flexibel en snel 
verpakkingen kunnen leveren. Het hoofdkantoor is gevestigd 
in Oosterhout, een gemeente in de Nederlandse provincie 
Noord-Brabant.

JOGO LOGISTICS
www.jogologistics.com
JoGo Logistics is een logistieke dienstverlener gevestigd in 
Antwerpen. Het bedrijf wil binnen de logistieke keten van o.a. 
pallet vervoer, een toegevoegde waarde leveren op gebied 
van duurzaamheid en milieu (CO2-uitstoot) door gebruik te 
maken van de binnenvaart. Het service pakket van JoGo 
Logistics bestaat uit voortransport, overslag, vervoer via 
binnenvaart, overslag op bestemming, opslag en natransport.

KENNISCENTRUM BINNENVAART VLAANDEREN
www.kenniscentrumbinnenvaart.be
Het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen is de 
overkoepelende organisatie die 9 beroepsorganisaties 
vertegenwoordigt en die de belangen van de binnenvaart 
behartigt. Het KBV is het aanspreekpunt voor de Vlaamse 
binnenvaartsector. De organisatie ondersteunt de Vlaamse 
overheid inzake mobiliteit op vlak van binnenvaart en 
estuaire vaart. Ook professionalisering van de sector en 
kennisoverdracht naar externe partijen behoren tot de 
doelstellingen van het KBV.

NIPPON SHOKUBAI EUROPE
www.shokubai.co.jp
Het Japanse chemiebedrijf Nippon Shokubai werd opgericht 
in 1941. Het bedrijf heeft vestigingen in België, Singapore, 
Indonesië, China, Japan en de Verenigde Staten en stelt 
meer dan 4.000 professionals tewerk. De core-business van 
Nippon Shokubai steunt op drie grote pijlers: basic chemicals 
(acrylzuur en ethyleenoxide), functional chemicals (o.a. 
superabsorbers) en toepassingen m.b.t. milieu en catalyse.

RIDGE TOOL EUROPE
www.ridgid.eu
RIDGID®, een toonaangevende producent van innovatieve 
gereedschappen en machines, biedt een zeer uitgebreid 
gamma met meer dan 300 soorten gereedschappen aan 
in meer dan 140 landen. Het bedrijf behoort tot Emerson 
Commercial & Residential Solutions, een onderdeel van 
Emerson. Het hoofdkantoor en distributiecentrum van Ridge 
Tool Europe is gevestigd in Sint-Truiden.

STAD LEUVEN
www.leuven.be
Als hoofdstad van de provincie Vlaams-Brabant met meer 
dan 100.000 inwoners, zet de stad Leuven sterk in op 
duurzame en innovatieve projecten, zoals ‘Leuven 2030’, dat 
streeft naar een energieneutrale stad. Met een deelname aan 
het VIL project Intello City wil de stad mee zoeken naar de 
mogelijkheden van Internet of Things voor stadslogistiek.

STAD MECHELEN
www.mechelen.be
Mechelen is een stad met ruim 85.000 inwoners. De stad zet 
sterk in op projecten rond duurzaamheid, onder meer door 
het programma ‘Mechelen Klimaatneutraal’ en deelname 
aan verschillende Europese projecten zoals Cycle Logistics 
Ahead. De stad Mechelen is bovendien deelnemer aan het 
VIL project Intello City dat zoekt naar de mogelijkheden van 
Internet of Things voor stadslogistiek.

TOTAL BELGIUM
www.total.be
Total Belgium – Ertvelde produceert jaarlijks zo’n 185 000 Mt 
smeerolie voor de klanten van de groep Total. Daarnaast is 
er ook ANAC gevestigd, een diagnose-en adviescentrum 
voor gebruikte smeerolie en worden door de logistieke unit 
de wereldwijde toeleveringen van smeerolie naar de klanten 
georganiseerd en opgevolgd.

TWZ-GROEP
www.twz.be
TWZ-groep is een ecologisch gericht bedrijf, gespecialiseerd 
in afvalbeheer, tank- en vatenreiniging. De verwerking van  
gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalwaters, fysico-chemische 
en biologische zuivering van vloeibare afvalstofstoffen, 
aanmaak van secundaire brandstoffen, cryogene vermaling 
van gevaarlijke verpakkingen, reiniging van IBC’s, tank-en 
silowagens, spoorwegwagons en ketelwagens zijn een greep 
uit de activiteiten van het bedrijf.

http://www.hondamotoreuropelogistics.com
https://janusvaten.nl
http://www.jogologistics.com
http://www.kenniscentrumbinnenvaart.be
http://www.shokubai.co.jp
http://www.ridgid.eu
http://www.leuven.be
http://www.mechelen.be
http://www.total.be
http://www.twz.be
www.vil.be



